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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про навчально-методичний комплекс предмету / дисципліни
(надалі  по  тексту  –  НМКП  або  НМКД)  розроблено  для  використання
викладачами циклових комісій при організації та проведенні навчального
процесу та здійснення контролю за розробленням навчально-методичної
документації.

1.2. Передбачений  Положенням  обсяг  навчально-методичного  забезпечення
навчальної  дисципліни  /  предмету  є  однією  з  умов,  що  дозволяють
досягти  необхідної  якості  освітньої  діяльності,  ефективно  організувати
самостійну  роботу  студента  та  зберегти  міжпредметні  зв’язки  у
викладанні навчальних дисциплін / предметів спеціальності.

1.3. Положення  регламентує  зміст,  оформлення,  порядок  розроблення  та
затвердження в коледжі нормативних документів, що входять до НМКП
або  НМКД,  передбаченої  робочим  навчальним  планом,  за  яким
здійснюється підготовка фахівців в коледжі.

1.4. Використання  НМКП  /  НМКД є  обов’язковою  умовою при  підготовці
студентів  відповідного  освітньо  –  кваліфікаційного  рівня  за  певною
галуззю знань, спеціальністю.

1.5. Вимоги  Положення  є  обов'язковими  для  усіх  навчальних  структурних
підрозділів коледжу.

1.6. НМКП  /  НМКД  є  інтелектуальною  власністю  викладача-розробника
(колективу  викладачів)  та  інтелектуальною  власністю  коледжу.
Відповідальність  за  якість  створення  НМКП  /  НМКД  покладається  на
викладача та голову циклової комісії, де вивчається навчальна дисципліна
/ предмет. Відповідальність за збереження першого примірника НМКП /
НМКД покладається на викладача, другого примірника – на методичний
кабінет коледжу.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ / ПРЕДМЕТУ

2.1. Мета НМКП / НМКД – забезпечення системного підходу щодо організації
навчального процесу в коледжі, який включає методи і засоби навчання,
визначені статтею 16 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014
року № 1556-VIIта Положенням про систему внутрішнього забезпечення
якості  вищої  освіти  у  коледжі,  затвердженим  наказом  коледжу  від
26.01.2015  р.  № 3 та  ДСТУ 3008:2015 «Звіти у  сфері  науки і  техніки.
Структура та правила оформлення».

http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/3659_3008-2015.PDF
http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/3659_3008-2015.PDF


2.2. НМКП  /  НМКД  –  допомагає  педагогічним  працівникам  коледжу
створювати  якісне  методичне  забезпечення  при  підготовці  студентів
відповідного  освітньо-кваліфікаційного  рівня  за  певною галуззю знань,
спеціальністю.

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ / ПРЕДМЕТУ

3.1. НМКП / НМКД – це сукупність нормативних та навчально-методичних
матеріалів в паперовій та електронній формах, необхідних і достатніх для
ефективного  виконання  студентами  робочої  програми  навчальної
дисципліни  /  предмету,  передбаченої  навчальним  планом  підготовки
студентів  відповідного  освітньо-кваліфікаційного  рівня  за  певною
галуззю знань, спеціальністю.

3.2. НМКП / НМКД складається з таких обов’язкових документів:

1. Загальні матеріали  :

1) титульна сторінка (див. додаток 1);
2) зміст(див. додаток 2);
3) структурно – логічна схема (міжпредметні зв`язки);
4) витяг з ОПП;
5) перелік підручників, навчальних посібників.

2. Нормативні матеріали:  

1) навчальна  програма  дисципліни  (предмету),  яка  затверджується
(погоджується) заступником директора з НВР коледжу (див. додаток
3);

2) робоча  програма  навчальної  дисципліни  /  предмету  (затверджена
заступником директора з НВР коледжу, див. додаток 4);

3) наскрізна  програма  практики  студентів  (для  тих  НМКД  які
забезпечують  практичне  навчання  і  відповідно  затверджена
заступником директора з НВР коледжу).

3. Навчально-методичні матеріали.  

Навчально-методичні матеріали (НММ) включають:

1) глосарій  (тлумачний  словник  термінів  -  упорядкований  перелік
спеціальних  термінів,  зміст  яких  вимагає  пояснення,  що
зустрічаються в тексті лекцій навчальної дисципліни / предмету, за
темами лекцій або за абеткою – за необхідністю);

2) навчально–методичні матеріали (конспект) для лекцій у паперовій та
електронній  формі  (електронний  підручник/навчальний  посібник/
інтерактивний комплекс, файл зі змістом матеріалу, що викладається
на лекціях, питання для самоконтролю студентів) – див. додаток 4;



3) методичні вказівки для проведення практичних робіт (див.  додаток
6), які містять:

- шкалу оцінювання виконання практичних робіт за курсом;

- план робіт, де зазначено тему, обсяг аудиторних годин за кожною темою
та перелік питань, які підлягають розгляду;

- короткий теоретичний коментар до кожної теми, що допомагає студентові
ознайомитися  із  сутністю  питань,  обговорюваних/  досліджуваних  на
практичному занятті, з посиланнями на додаткові НММ, які дозволяють
вивчити їх глибше;

- мета та завдання кожної практичної роботи, методика її виконання;

- тексти  ситуацій  (задачі,  завдання  для  розрахунку)  для  аналізу,  умови
завдань тощо, які розглядаються на практичних заняттях;

- список рекомендованої літератури.

4) методичні  вказівки  (рекомендації,  інструкції)  щодо  виконання
лабораторних робіт (див. додаток 7), які містять:

- шкалу оцінювання виконання лабораторних робіт за курсом;

- план  виконання  лабораторних  робіт  із  зазначенням  тем,  обсягу
аудиторних годин за кожною темою;

- короткий  теоретичний  коментар  за  кожною  темою,  що  дозволяє
студентові  зрозуміти  суть  явищ,  які  досліджуються  на  лабораторному
занятті;

- посилання  на  додаткові  НММ,  що  допомагають  студентам  ґрунтовно
підготуватися до лабораторної роботи;

- мета та завдання кожної лабораторної роботи, методика її виконання;

5) методичні вказівки (рекомендації) для виконання курсових проектів
(робіт) та їх тематика, які включають:

- тематику курсових проектів (робіт);

- короткі загальні НММ за темою проекту (роботи), терміну виконання з
датами із зазначенням додаткової літератури, використання якої дозволяє
глибше  вивчити  окремі  питання,  які  розглянуті  в  курсовому  проекті
(роботі);

- вихідні дані;

- методику  виконання  курсового  проекту  (роботи)  (порядок  виконання
розрахункової  частини  проекту  (роботи),  графічної  частини,  методику
аналізу отриманих результатів, розділу з охорони праці);

- порядок оформлення пояснювальної записки, графічної частини;

- порядок захисту і перелік контрольних питань;



- шкалу  оцінювання  курсового  проекту  (роботи),  яка  повинна  включати
бали  за  повноту  та  правильність  виконання  кожного  розділу  проекту
роботи,  оформлення  пояснювальної  записки  та  графічного  матеріалу,
захист.

6) методичні вказівки для виконання студентами самостійної роботи та
завдання до неї, які складаються з:

- методичних вказівок до самостійної роботи;

- роз'яснення  до  виконання  домашніх  завдань  (приклади  завдань  та  їх
рішень);

- списку рекомендованої літератури.

4. Завдання для здійснення контролю рівня знань студентів:  

1) навчально-методичні  матеріали  для  поточного,  проміжного  й
підсумкового контролю, які включають:

- контрольні питання за кожною темою навчальної дисципліни / предмету
відповідно до робочої програми;

- перелік тем та зразки рефератів (доповідей);

- завдання  для  комплексних  контрольних  робіт  (ККР),  що  дозволяють
визначити  засвоєння  як  окремих  тем  так  і  загального  курсу  навчальної
дисципліни / предмету;

- контрольні  завдання  для  підсумкового  контролю  (пакет  Обов’язкових
контрольних робіт (ОКР);

- пакет  завдань  Директорських  контрольних  робіт  (ДКР)  (порядок
оформлення та зміст вказано у Положенні про ДКР);

- банк тестів.

2) екзаменаційні  білети,  затверджені  заступником  директора  з
навчально - виховної роботи;

3) методичні вказівки щодо проведення практики студентів (якщо вона
передбачена навчальним планом).

3.3. До  НМКП  /  НМКД  можуть  входити  такі  додаткові  компоненти  (за
специфікою навчальної дисципліни / предмету):

- навчальні й навчально-методичні засоби дистанційного навчання;
- матеріали для мультимедійного супроводу;
- тренінгові комп'ютерні програми;
- комп'ютерні лабораторні практикуми (віртуальні лабораторні роботи);
- контрольно-тестові програми;
- навчальні відеофільми;
- аудіозаписи, інші матеріали, призначені для передачі телекомунікаційними

каналами зв'язку;
- програмне забезпечення.



3.4. Перелік структурних компонентів НМКП / НМКД визначається змістом
робочої програми з відповідної навчальної дисципліни / предмету.

4. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ / ПРЕДМЕТУ

4.1. НМКП  /  НМКД  розробляє  викладач  (колектив  викладачів)  циклової
комісії,  за  якою закріплені  дисципліна  /  предмет  відповідно до Наказу
Про організацію циклових комісій на відповідний навчальний рік.

4.2. Викладач  (колектив  викладачів)  -  розробники  НМКП  /  НМКД,  є
відповідальними за його якісну підготовку, оновлення.

4.3. Навчально-методичні матеріали, що входять до НМКП / НМКД, повинні
відображати  сучасний  рівень  розвитку  науки  і  техніки,  передбачати
логічно  послідовний  виклад  навчального  матеріалу,  використання
сучасних методів і технічних засобів інтенсифікації навчального процесу,
що  дозволяють  студентам  глибоко  освоювати  навчальний  матеріал  та
набувати навички з його використання на практиці.

4.4. НМКП  /  НМКД  у  друкованому  вигляді  (другий  примірник)  та
електронному  варіанті  зберігається  у  навчально-методичному  кабінеті.
Перший примірник НМКП / НМКД зберігається у викладача.

4.5. Розроблення НМКП / НМКД включає такі етапи:
- розроблення навчальної програми дисципліни /  предмету відповідно до

освітньо-професійної  програми  підготовки  молодшого  спеціаліста  за
спеціальністю;

- розроблення  робочої  навчальної  програми  дисципліни  /  предмету,  що
входить до робочого навчального плану спеціальності;

- розроблення  конспекту  лекцій,  методики  проведення  практичних,
лабораторних  робіт,  самостійної  роботи  студентів,  семінарських  занять
(як  форми  проведення  заняття),  підготовки  контрольних  та  курсових
проектів (робіт);

- оформлення документів з НМКП / НМКД;
- коригування  матеріалів  НМКП  /  НМКД  за  вимогами  навчального

процесу.
4.6. Навчально-методичні  матеріали  для  лекційного  курсу,  проведення

практичних,  лабораторних занять,  виконання курсових проектів (робіт),
дипломних  проектів  (робіт)  розробляють  відповідно  до  затвердженої
робочої програми дисципліни / предмету і робочого навчального плану.

4.7. НМКП / НМКД має бути розроблений до початку семестру (навчального
року), в якому студенти вивчають зазначену дисципліну / предмет.

4.8. Терміни  розробки  матеріалів  визначаються  головою  ЦК,  за  якою
закріплена  навчальна  дисципліна  /  предмет,  фіксуються  протоколом
засідання  комісії,  підготовка  елементів  НМКП  /  НМКД включається  в



індивідуальний план роботи викладача (до розділу навчально-методичної
роботи).

4.9. Методисти  та  голова  циклової  комісії  оцінюють  якість  викладання
дисципліни /  предмету  і  підготовки  НМКП /  НМКД шляхом вивчення
матеріалів  та  відвідування  занять  з  даної  навчальної  дисципліни  /
предмету.  Результати внутрішнього контролю змісту та якості  НМКП /
НМКД відображаються у протоколах засідання циклової комісії. 

4.10. При наступному викладанні дисципліни / предмету автори вносять зміни
до НМКП / НМКД з метою поліпшення якості викладання, включення до
НМКП / НМКД нових матеріалів, що більш повно відбивають сучасний
стан науки та практики.

5. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ НМКП / НМКД І ЙОГО ОКРЕМИХ
ЕЛЕМЕНТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА ЙОГО

ВПРОВАДЖЕННЯМ

5.1. На підставі аналізу матеріалів НМКП / НМКД відповідна циклова комісія
погоджує  або  відхиляє  певний  елемент  НМКП  /  НМКД.  Позитивне
рішення засвідчують підписом голови циклової комісії.

5.2. Голова циклової комісії, де вивчається навчальна дисципліна / предмет,
рекомендує НМКП / НМКД до затвердження.

5.3. НМКП /  НМКД затверджує  заступник  директора  з  навчально-виховної
роботи  після  рекомендації  голови  циклової  комісії,  де  вивчається
навчальна дисципліна / предмет.

5.4. Після затвердження заступником директора з навчально-виховної роботи,
викладач-розробник  подає  другий  примірник  та  електронний  варіант
НМКП / НМКД до методичного кабінету коледжу.

6. ЗОВНІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗМІСТУ ТА ЯКОСТІ НМКП / НМКД

6.1. Оформлення складу і  якості  розробки НМКП / НМКД покладається на
голову  циклової  комісії  за  напрямом  підготовки  (спеціальністю)  та
методистів коледжу.

6.2. Об'єктами контролю є:

- своєчасність  визначення  відповідальних за  розробку  НМКП /  НМКД з
відповідної навчальної дисципліни / предмету;

- включення підготовки НМКП / НМКД до індивідуального плану роботи
викладача та плану навчально-методичної роботи циклової комісії;

- своєчасність  розгляду,  затвердження  робочої  програми  навчальної
дисципліни / предмету;



- своєчасність замовлення навчальної та навчально-методичної літератури
для бібліотеки (методичного кабінету);

- готовність НМКП / НМКД до використання у навчальному процесі;

- якість  розроблених  НМКП  /  НМКД,  їх  відповідність  сучасному  рівню
розвитку науки і техніки, методики й технології здійснення навчального
процесу;

- якість підготовки фахівців з використанням відповідного НМКП / НМКД
(узагальнення результатів та звіти з ОКР та ДКР).

6.3. Результати  контролю  надаються  заступнику  директора  з  навчально  -
виховної роботи.

Додатки:

1) Форма  титульного  аркуша  навчально-методичного  комплексу
навчальної дисципліни / предмету на 1 арк. в 1 прим.

2) Зміст навчально – методичного комплексу на 1 арк. в 1 прим.

3) Навчальна  програма  навчальної  дисципліни  /  предмету на  4  арк.  в  1
прим.

4) Робоча програма навчальної дисципліни / предмету на 9арк. в 1 прим.

5) Конспект лекцій на 2арк. в 1 прим.

6) Інструкція до практичних робіт на 2арк. в 1 прим.

7) Інструкція до лабораторних робіт на 2 арк. в 1 прим.

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОЛЕДЖ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ



ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з 
навчально-виховної роботи
_____________________
«_____»______________20__ р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

навчальної дисципліни / предмету

__________________________________________

(назва навчальної дисципліни / предмету)

галузь знань _____________________________________________________

напрям підготовки ________________________________________________

спеціальність ____________________________________________________

спеціалізація ____________________________________________________

Укладач (укладачі): _________________________ 

Прізвище та ініціали 

Затверджено на засіданні циклової комісії _____________________, протокол 
від «_____» ___________ 20__р.

Голова циклової комісії        ____________           __________________
Підпис ПІБ

Дніпро

20__

Додаток 2

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

галузь знань _____________________________________________________

напрям підготовки ________________________________________________



спеціальність ____________________________________________________

спеціалізація ____________________________________________________

№ Складова комплексу
Позначення

електронного
файлу1)

Наявність
Друкований

вигляд2)
Електронний

вигляд3)

1. Навчальна програма 01_ХХХ_НП
2. Робоча навчальна програма 02_ХХХ_РНП

3.
Наскрізна програма практики 
студентів

03_ХХХ_ППС

4. Конспект лекцій 04_ХХХ_КЛ

5.
Методичні вказівки для 
проведення практичних робіт

05_ХХХ_МВ_ПЗ

6.
Методичні вказівки для 
проведення лабораторних 
робіт

06_ХХХ_МВ_ЛР

7.
Методичні вказівки для 
проведення курсових проектів
(робіт)

07_ХХХ_МВ_КР

8.
Методичні вказівки для 
проведення самостійної 
роботи

08_ХХХ_МВ_СР

9.
Тести з дисципліни/практичні 
ситуаційні задачі

09_ХХХ_Т

10.
Пакет Обов’язкової  
контрольної роботи

10_ХХХ_ОКР

11.
Пакет комплексної 
контрольної роботи

11_ХХХ_ККР

12.
Пакет Директорської  
контрольної роботи

12_ХХХ_ДКР

13.
Затверджені екзаменаційні 
білети

13_ХХХ_ЕБ

14.
Методичні вказівки щодо 
проведення практики 
студентів

14_ХХХ_Пр

1) ХХХ – скорочена назва дисципліни (перші літери кожного слова з назви дисципліни /
предмету)

2) Вказується дата затвердження до друку та номер протоколу циклової комісії

3) Вказується дата розміщення у депозитарії коледжу 

Додаток 3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОЛЕДЖ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
(ПОГОДЖЕНО*
Заступник директора з 
навчально-виховної роботи
_____________________
«_____»______________20__ р.

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ / ПРЕДМЕТУ

(шифр за ОПП  ГСЕ 1.07.)

ПРОГРАМА
Навчальної дисципліни / предмету

галузь знань _____________________________________________________

напрям підготовки  ____________________________________________

спеціальність _________________________________________________

спеціалізація ____________________________________________________

Дніпро
201_

*«Погоджено» у тих випадках коли програма розроблена на основі програми затвердженої МОНУ

РОЗРОБЛЕНО (*погоджено) ТА ВНЕСЕНО:
Коледж радіоелектроніки
(повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: викладач  ___________________



Обговорено та рекомендовано (*погоджено) до затвердження цикловою 
комісією  __________________________

«_____» ____________________ 201_ року, протокол №__

Голова циклової  комісії _______________________________
________________ (__________________)

 (підпис)

ВСТУП

Предметом вивчення навчальної дисципліни (предмету) є:  

Міждисциплінарні зв’язки: 

Програма  навчальної  дисципліни  /  предмету  складається  з  таких

змістових модулів:



*Програма навчального предмету складається з:

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (предмету)

1.1.  Мета формування  визначених  ОКХ  та  ОПП  спеціальності

компетенцій.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни (предмету) є:

У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  (предмету) студент

повинен

знати:

вміти:

На вивчення навчальної дисципліни (предмету) відводиться ____ годин

____ кредитів ЄКТС. (згідно навчального плану)

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни / предмету

1. Програма навчальної дисципліни / предмету

Змістовий модуль 1.   

Тема1. 



Тема 2. 
Тема 3. 

Змістовий модуль 2.   

Тема 4.  
Тема 5.
Тема 6. 

Змістовий модуль 3. 

Тема 7. 
Тема 9. 
Тема 10. 
Тема 11. 
Тема 12 .

3. Рекомендована література:

Основна

Додаткова

Інформаційні ресурси

4.Форми підсумкового контролю успішності навчання - заліку ____ семестрі

5.Засоби  діагностики  успішності навчання
контроль  модулів (обов’язкові контрольні роботи та усні відповіді)
індивідуальні завдання (доповіді на семінарах, написання рефератів)
співбесіди (обговорення проблемних питань, додаткове опитування тощо) 
оцінка самоконтролю (перевірка ведення конспектів, письмові завдання) 

Додаток 4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОЛЕДЖ  РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Циклова комісія _________________________________



ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з НВР
_____________ С.В.Вороніна 

«___»                        201_ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ / ПРЕДМЕТУ

ГСЕ 1.07. (шифр за ОПП) НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ / ПРЕДМЕТУ

галузь знань _____________________________________________________

напрям підготовки  ____________________________________________

спеціальність _________________________________________________

спеціалізація ____________________________________________________

Дніпро

20__

Робоча  програма  з  дисципліни  (предмету)_________________  для  студентів
ВНЗ І-ІІ р.а.

_____с.

Розробник (и): викладач______________________



Робочу програму затверджено  на засіданні циклової комісії _____________
_______________________________________

(назва циклової комісії)

Протокол від «____»  _________20 1____  року № __

Голова циклової  комісії _________________________________
(назва циклової комісії)

__________________ (__________________)
(прізвище та ініціали)                                   (підпис)

1.Опис навчальної дисципліни (предмету)

Найменування
показників

Галузь знань,
напрям*,

 спеціальність, 

Характеристика
навчальної дисципліни

(предмету)



спеціалізація*,
підготовка за ОКР

Денна форма навчання

Кількість кредитів -
нац./ECTS*

/

Галузь знань _____

Назва циклу підготовки
за навчальним планомНапрям підготовки

___________________

Змістових модулів - ___

Спеціальність:
____________

Рік підготовки:

_-й

Семестр

_-й

Загальна   кількість 
годин - ____

Лекцій

Тижневих годин: 
Аудиторних годин 
-____
Самостійної роботи 
студента - ___

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
молодший спеціаліст

__год.
Практичні, семінарські

___ год.
Лабораторні

___  год.
Самостійна робота

  ___год.
Курсове проектування:

____ год.
Вид контролю – 
залік / екзамен

*у разі наявності у робочому плані



2. Мета та завдання навчальної дисципліни / предмету

2.1. Мета
2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни / предмету є:

-
-
-
- ;

У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  /  предмету  студент
повинен

знати:
-
-
-
- ;
вміти:
-
-
-
-
-
- .

Сформовані компетенції:



3. Програма навчальної дисципліни / предмету

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. 

Тема 2.  

Тема 3.

Змістовий модуль 2. 

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6. 

Змістовий модуль 3.

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9. 

Тема 10. 

Тема 11. 

Тема 12. 

4. Структура навчальної дисципліни / предмету
Назви змістових Кількість годин



модулів і тем денна форма
усього у тому числі

Л п лаб с.р.
1 2 3 4 5 6

Змістовий модуль 1. ______________________
Тема 1. 
Тема 2. 
Практична робота №1. «____»
Лабораторна робота № 1 «______»
Разом за змістовим модулем 1

Змістовий модуль 2. ____________________
Тема 4. 
Практична робота № 2. «___________»
Разом за змістовим модулем 2

Змістовий модуль 3. _______________________

Тема 7. 

Практична робота №3. «___________»
Разом за змістовим модулем 3
Усього годин

5. Аудиторні заняття
№
з/п

Тема заняття Вид заняття Кількість
годин

Навчально – методична
література

1
2

6. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1
2

Разом

7. Теми лабораторних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1
...

8. Самостійна робота



№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1. Тема 1. 
2. Тема 2
3. Тема 3. 
4. Тема 4.

Разом

9. Індивідуальні завдання

Індивідуальні  роботі  студентами  можуть  бути  передбачені  у  вигляді
творчих  робіт,  тематичних  презентацій,  доповідей,  тез  та  статей  у  збірки
студентських  наукових  конференцій  з  тематик  визначених  питаннями
самостійної роботи студента.

10. Методи навчання

Особливостями  організації  навчального  процесу  при  вивченні  курсу
«_______________»  є  насамперед  висока  активність  кожного  студента  й
обов’язкове використання у навчальному процесі: 

 традиційних  та  активних  й  інтерактивних  методів,  зокрема:
___________;

 форм позаурочної діяльності: __________________________________.

11. Методи контролю

12. Критерії оцінювання знань студентів 

Рівень
компетентн

ості

Бали

Критерії оцінкиРівень
молод.спе
ціаліста

Загально
освітній

цикл

13. Методичне забезпечення

1. Навчальна програма з дисципліни (предмету).
2. Робоча навчальна програма з дисципліни (предмету).
3. Конспекти лекцій.
4. Методичні вказівки(інструкції) до практичних/лабораторних робіт.



5. Питання до заліку. 
6. Засоби діагности якості  вищої освіти: пакети ДКР, ККР,  ОКР* для

перевірки знань студентів, контрольні завдання, поточних лекційних занять.
7.  Методичні  вказівки  для  організації  самостійної  роботи  студентів  з

дисципліни / предмету.
8.  Перелік  підручників,  навчальних  посібників,  що  є  в  бібліотеці

коледжу. 

14. Рекомендована література

Базова:

Допоміжна:

15. Інформаційні ресурси

1. http://readbookz.com/book/

* якщо семестровий вид контролю «екзамен» пакет ОКР не потрібен 



Додаток 5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОЛЕДЖ  РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Циклова комісія _________________________________ 

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ / ПРЕДМЕТУ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

галузь знань _____________________________________________________

напрям підготовки  _______________________________________________

спеціальність ____________________________________________________

спеціалізація ____________________________________________________

Укладач (укладачі)
__________________
(ПІБ)

Затверджено на засіданні циклової комісії _____________________, протокол 
від «_____» ___________ 20__р.

Голова циклової комісії        ____________           __________________
Підпис ПІБ

Дніпро

20__



2 сторінка

Анотація до конспекту лекцій  з дисципліни / предмету: «_________________»

3сторінка

Лекція № 1

Тема:______________________________________________________________

План:

Основний зміст

Література (із зазначенням сторінок)

Контрольні запитання:



Додаток 6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОЛЕДЖ  РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Циклова комісія _________________________________ 

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ / ПРЕДМЕТУ

ІНСТРУКЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

галузь знань _____________________________________________________

напрям підготовки  _______________________________________________

спеціальність ____________________________________________________

спеціалізація ____________________________________________________

Укладач (укладачі)
__________________
(ПІБ)

Затверджено на засіданні циклової комісії _____________________, протокол 
від «_____» ___________ 20__р.

Голова циклової комісії        ____________           __________________
Підпис ПІБ

Дніпро

20__



2 сторінка
Анотація до практичних робіт з дисципліни / предмету: «_________________»

та їх критерії оцінювання
______________________________________________________________

3 сторінка
Практична робота №1

Тема:_________________________________________________________
_____________

Мета:_________________________________________________________
_____________

Стислі теоретичні відомості (в разі необхідності)

Хід практичної роботи

Завдання 1…

Завдання 2…

Контрольні запитання

Висновок



Додаток 7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОЛЕДЖ  РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Циклова комісія _________________________________ 

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ / ПРЕДМЕТУ

ІНСТРУКЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

напрям підготовки  _______________________________________________

галузь знань _____________________________________________________

спеціальність ____________________________________________________

спеціалізація ____________________________________________________

Розроблені викладачем
__________________
(ПІБ)

Затверджено на засіданні циклової комісії _____________________, протокол 
від «_____» ___________ 20__р.

Голова циклової комісії        ____________           __________________
Підпис ПІБ

Дніпро

20__



2 сторінка
Анотація до лабораторних робіт

Критерії оцінювання лабораторних робіт

При виконанні лабораторних робіт дотримуватись наступних правил безпеки:
___________________________________________________________________

_____________

3 сторінка
Лабораторна робота №1

Тема:_________________________________________________________
______________

Мета:_________________________________________________________
_____________

Обладнання:___________________________________________________
_____________

Виконання роботи

(Зміст звіту)
1…
2…

Висновок

Стислі теоретичні відомості, контрольні запитання та додаткові завдання
– за рішенням викладача.


